
Jakarta (17/12). Keberhasilan implementasi sebuah kegiatan tentu akan sangat bergantung pada proses

perencanaan yang baik yang mempertimbangkan baik kekuatan, kelemahan, peluang, dan resiko pelaksanaan

kegiatan tersebut. Atas dasar itu pula, di bawah kerangka proyek GEF-6 CFI Indonesia, Kementerian Kelautan

dan Perikanan (KKP) bersama dengan tim Project Management Unit (PMU) melakukan penyusunan rencana

kerja dan anggaran untuk implementasi kegiatan tahun 2021. Proses ini sangat penting guna memastikan

setiap poin kegiatan yang direncanakan memiliki dasar yang kuat dimana outcome dari kegiatan tersebut

memang dibutuhkan oleh stakeholder perikanan di lokasi proyek. Tentunya, kegiatan-kegiatan yang

direncanakan juga harus dapat menjawab tujuan-tujuan yang dicanangkan dalam Project Document dan
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Sinergi dan integrasi kegiatan GEF-6 CFI Indonesia dengan kegiatan-kegiatan lain di bawah KKP ataupun

program pemerintah daerah serta mitra proyek juga sangat penting sehingga dapat saling mengisi celah-

celah dalam pengelolaan perikanan serta menghindari overlapping kegiatan. 

Kegiatan penyusunan work plan and budget tahun 2021 ini dilaksanakan dalam bentuk workshop yang

diadakan di Kota Bogor, Jawa Barat pada tanggal 17-19 Desember 2020. Kegiatan ini dibuka oleh DIrektur

Pengelolaan Sumber Daya Ikan selaku National Project Coordinator (NPC) serta dihadiri oleh beberapa

perwakilan Eselon 2 lingkup KKP, pihak WWF GEF Agency, dan tim PMU. Kegiatan ini juga digunakan sebagai

wadah perkenalan bagi tim PMU yang baru saja direkrut pada bulan yang sama. Tim PMU sendiri akan

berperan untuk mendukung NPC dalam memastikan pelaksanaan proyek berjalan secara optimal. Dalam

Kegiatan ini, tim PMU juga berkesempatan untuk menyampaikan strategi-strategi pelaksanaan proyek selama

5 tahun ke depan. Strategi yang tepat tentunya sangat penting karena akan menentukan arah pelaksanaan

proyek yang secara langsung akan berdampak pada tingkat keberhasilan yang dicapai oleh proyek termasuk

keberlanjutan pengelolaan perikanan setelah berakhirnya proyek, atau exit strategy.

"Rencana kegiatan dan

anggaran tahun 2021 fokus

pada penyiapan-penyiapan

implementasi proyek GEF-6

CFI Indonesia seperti

memperkuat koordinasi

dengan pemerintah daerah

dan mitra proyek,

pengumpulan data-data

baseline melalui survey

lapangan dan penilaian

indikator EAFM, serta

peningkatan kapasitas

stakeholder perikanan

dalam hal EAFM"
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